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Taťána
Makarenko

Soutěž Miss 
není žádná 

dovolená
STRANY 8–9

Aplikaci na 
hlášení závad 
využilo přes 800 lidí
STRANA 5

Mezi 10 TOP 
manažery Česka 
bodoval i chudeřický
STRANA 7

Zprávy

Byznys



Tip Nikoly Fialové Seifrtové
Červen je nabitý festivaly a svádí 
k víkendovým výletům, ale já bych 
vás moc ráda pozvala na Živé Tepli-
ce. Letos 25. června se v Šanovském 
parku u Mušle uskuteční druhý 
ročník této sousedské slavnosti. 
Podstatou Živých Teplic je, že se na 
jejím průběhu a vytváření programu 
podílí samotní obyvatelé města. Vše, co zde uvidíte, 
uslyšíte nebo ochutnáte, pochází z Teplic. Vystupu-
jící, prodejci a ostatní účastníci se hlásili do konce 
dubna a mám velkou radost z toho, co všechno si 
pro vás v předprázdninovou neděli připraví.  Celé 
odpoledne vám k poslechu zahrají teplická hudební 
uskupení. Jako první se představí folkrocková kapela 
Ukrutná veverka, po které vás pohodově naladí 
nevšední nástrojové složení tří charizmatických 
hudebníků, Igor Barboi trio. Malou jazz-latino-šan-
son party sehraje Hambaeros a nakonec si můžete 
zatrsat s indierockovou kapelou Edafon. Své dva po-
etické vstupy bude mít také teplická básnířka Dobra. 
Těšit se můžete na workshopy, například budete 
mít možnost vyzkoušet si břišní tance pod vedením 
Duo Marlen a SaffronTribe. Rozhýbat se můžete také 
jógou. Od 13:00 proběhne jedna lekce pro děti a jed-
na pro dospělé. Letos si zacvičíte i s jogawheelem, 
speciální kruhovou cvičební pomůckou. Lektorka 
Eva jich bude mít pár s sebou, tak bude stačit jen 
pohodlné oblečení a můžete se krásně protáhnout 
na čerstvém vzduchu, zatímco vaše dítka budou 
cvičit opodál. Pro děti je připravený i dětský kou-
tek, který jako vloni zajišťuje Salesiánské středisko 
Štěpána Trochty. Malou dětskou dílničku budou mít 
připravenou také Dobrovolníci z teplické nemocnice. 
Součástí Živých Teplic je trh autorských výrobků. 
Nakupovat budete moct plstěné dekorace, šité hrač-
ky, polštáře, háčkovaná zvířátka, netradiční prsteny, 
blossom čelenky, textilní doplňky, šperky nebo ori-
ginální módu. Šanovský park začne ožívat už kolem 
13. hodiny, můžete tedy vynechat přípravy nedělního 
oběda a rovnou vyrazit na ochutnávky občerstvení. 
K prodeji zde budou cizokrajné speciality, chlebíčky, 
dortíky, muffiny, cupcaky, veganské burgery a to 
všechno budete moct zapít domácí limčou, výbor-
nou kávou nebo pivem. Jak vidíte, je toho pro vás 
připraveno opravdu mnoho, bez povšimnutí by ještě 
neměla zůstat výstava Teplická NEJ nebo ukázky pa-
ličkování. Podrobný program a další informace se po-
stupně objevují na facebookové události Živé Teplice 
nebo webové stránce www.zive-teplice.webnode.cz. 
Těším se na vás!  Nikola Fialová Seifrtová, Živé Teplice
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SEUMEHO KAPLE
22. 6. 17:00 KONCERT SÓLO KYTARISTY JOSEFA 

SVOBODY / program: T. Emmanuel, 
Ch. Atkins a vlastní tvorba

29. 6. 17:00 KONCERT ZDEŇKY FANTOVÉ 
A JEJICH HOSTŮ

ŠANOVSKÁ MUŠLE
3. 6. 16:30 BRASS BOMBERS
6. 6. 16:30 GALIANI GYPSY JAZZ
10. 6. 16:30 BIG BAND TEPLICKÉ KONZERVATOŘE
13. 6. 16:30 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TEPLICE

KONZERVATOŘ TEPLICE, KRUPSKÁ 
ULICE, LÁZEŇSKÁ ULIČKA, TERASA 
KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA 
1. a 2. 6. HUDBA DO ULIC 

hrají studenti konzervatoře 

ZAHRADNÍ DŮM 
4., 11., 18. a 25. 6.  MALÁ PAŘÍŽ 

pravidelné nedělní hudební odpoledne
31. 5.–25. 6. SEVEROČEŠTÍ TVŮRCI EX LIBRIS
5. 6. 19:00 HEROLDOVO KVARTETO
12. 6. 19:00 KLARINETOVÝ KVINTET SČF TEPLICE 
19. 6. 19:00 D. ZELENKOVÁ A V. KRAHULÍK

KLUB HVJEZDA
24. 6. 20:00 SIENA ROOT
16. 9. 20:00 MOTÖRHEAD REVIVAL CZ

BOŽÁK
3. 6. 21:00 POMATURITNÍ VEČÍREK
9. 6. 21:00 NOWHEREBOUND
10. 6. 21:00 TREMOR GANE

JAZZ CLUB
3. 6. 20:00 PAUL BATTO A LLOYD SPIEGEL
9. 6. 20:00 BRAN
16. 6. 20:00 CHARLIE SLAVIK REVUE
23. 6. 20:00 B. B. BAND
30. 6. 20:00 IGOR BARBOI TRIO

KINO KVĚTEN
2. 6. 17:30 PIRÁTI Z KARIBIKU: 

SALAZAROVA POMSTA 3D
3. 6. 15:30 PŘÍŠERKY POD HLADINOU 3D
4. 6. 20:00 PIRÁTI Z KARIBIKU: 

SALAZAROVA POMSTA
5. 6. 17:30 WONDER WOMAN 3D
6. 6. 15:00 POLINA
7. 6. 17:30 WONDER WOMAN 3D
8. 6. 20:00 SMRTIHLAV
9. 6. 20:00 SMRTIHLAV
10. 6. 17:30 MUMIE 3D
11. 6. 15:30 PIRÁTI Z KARIBIKU: 

SALAZAROVA POMSTA 3D

12. 6. 20:00 VETŘELEC: COVENANT
13. 6. 15:00 LADY MACBETH
14. 6. 20:00 MONSIEUR CHOCOLAT
15. 6. 15:30 AUTA 3
16. 6. 20:00 VETŘELEC: COVENANT
17. 6. 13:30 AUTA 3
18. 6. 17:30 POBŘEŽNÍ HLÍDKA
19. 6. 20:00 Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
20. 6. 15:00 BÁBA Z LEDU
21. 6. 20:00 TAJUPLNÝ VLAK
22. 6. 17:30 TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D
23. 6. 17:30 DIOR A JÁ
24. 6. 13:30 AUTA 3
24. 6. 17:30 YVES SAINT LAURENT
25. 6. 20:00 FOTOGRAF
26. 6. 17:30 TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D
27. 6. 20:00 HOLKY NA TAHU
28. 6. 20:00 LA LA LAND
29. 6. 20:00 VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO
30. 6. 17:30 JÁ, PADOUCH 3 3D

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
7. 6. 16:00 TANČÍME NA TERASE S STAROU 

SEŠLOSTÍ
9. 6.  KYTICE, MÁJ
11. 6. 19:00 SOUBORNÉ DÍLO W. SHAKESPEARA 

VE 120 MINUTÁCH
13. 6. 19:00 SHYLOCK
14. 6. 16:00 TANČÍME NA TERASE 

S DOUBRAVANKOU
16. 6. 18:00 TEPLICKÁ TANČÍRNA POD OTEVŘENÝM 

NEBEM – II.ročník / terasa kavárny
21. 6. 16:00 TANČÍME NA TERASE S VABANK
23. 6. 8:30, 10:30, 17:00  TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
25. 6. 10:30 DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
28. 6. 16:00 TANČÍME NA TERASE S PICHLAVANKOU
30. 6.  TEPLICKÁ TANČÍRNA POD OTEVŘENÝM 

NEBEM – II.ročník / terasa kavárny

DŮM KULTURY
30. 5. 19:00 MLÁDÍ S FILHARMONIKY
8. 6. 19:00 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
15. 6. 19:00 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
19. 6. 15:30 KYTIČKA UVITÁ Z PÍSNIČEK A TANEČKŮ
22. 6. 19:00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT HUDEBNÍHO 

FESTIVALU L. VAN BEETHOVENA
23. 6. 14:00 VÍKEND MÓDY
24. 6. 14:00 VÍKEND MÓDY

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 27. 8. NESMRTELNÁ KRÁSA
do 28. 5. ŽIVOT JAKO V POHÁDCE / výstava 

kostýmů Evy Stolařové Trejtnarové
23. 6. až 23. 7.  HRNKOVÉ SYMPOZIUM ČESKÉHO 

PORCELÁNU DUBÍ

K A M  V Y R A Z I T  N A  T E P L I C K U
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Chcete se podílet na zajímavé 
a originální práci? 
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá z důvodu rozšíření výroby 

NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY 
Pracoviště: Colortec, s.r.o. – Teplice, Modlanská 1, 415 01 Teplice
Volná pracovní místa: Dělník/ce výroba vlasových vzorníků
Požadavky: manuální zručnost, individuální sjednání zaměstnaneckých výhod
Vzdělání: minimálně základní, Plat: 13.500,- Kč, 1-směnný provoz
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, tel.: 417 537 817

Chcete se podílet na zajímavé  
a originální práci?
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá z důvodu rozšíření výroby

Pracoviště: Colortec, s.r.o. – Teplice, Modlanská 1, 415 01 Teplice 
(zastávka trolejbusů je přímo u areálu, kde sídlíme)
Volná pracovní místa: Dělník/ce výroba vlasových vzorníků
Požadavky: manuální zručnost
Co nabízíme: individuální sjednání zaměstnaneckých výhod – příspěvek 
na dojíždění, 1-směnný provoz
Vzdělání: minimálně základní, Plat: 13.500,- Kč
Možnost i práce z domova
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, tel.: 417 537 817

NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

Chcete se podílet na zajímavé  
a originální práci?
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá nové spolupracovníky a nabízí volné pracovní místo

Firma: Colortec, s.r.o., pracoviště Teplice, Modlanská 1
Směnnost: 1-směnný provoz, Pracovní úvazek: plný i částečný
Pracovněprávní vztah: hlavní pracovní poměr, možnost po zaučení práce z domova 
Minimální stupeň vzdělání: minimálně základní
Nástup do zaměstnání: ihned, dle domluvy
Mzdové rozpětí: při stoprocentním plnění 16 250 Kč a více
Poznámka k volnému místu: nutná manuální zručnost (práce v úkole)
Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené
Kontakt: denisa.hrabakova@george-mathai.com, telefon 417 537 817

DĚLNÍK/DĚLNICE DO VÝROBY VLASOVÝCH VZORNÍKŮ

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.
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I N Z E R C E

Je v Teplicích dost 
příležitostí pro 
cyklisty?

 
Julie Havlíková 
21 let, operátorka 
Teplice
 

Myslím, že hezká je Matyl-
da. Jinak v Teplicích moc 
prostoru není, dá se tu jez-
dit jen po Zámecké zahradě. 
Jinak nic. 

 
Adéla Martináková 
21 let, studentka 
Teplice
 

Na kole nejezdím, takže 
se o tohle ani nějak moc 
nezajímám. 

 
Hana Marxová 
40 let, zaměstnaná 
Teplice
 

Na kole moc nejezdím, ale 
i tak si myslím, že v Tep-
licích vlastně není vůbec 
žádná cyklostezka a nikde 
se tu nikam nedá dojet. 

 
Kateřina Wojtalik 
39 let, obchodní 
referent, Teplice
 

Pokud by cyklostezky 
v regionu neokupovaly 
nonstop mamči s kočárky 
a se psy na vodítkách, 
tak je jízda super.

A N K E T A

Nový workout bude v Šanově

Teplice – Venkovní posilovnu 
si budete moci vyzkoušet už 
o prázdninách. Vznikne na 
sídlišti Šanov. Jde o již druhé 
workout v Teplicích.

„První workout na hřišti 
U Bulhara je velmi úspěšný. 
Mile mě překvapila popularita 
i návštěvnost, nehledě na věk, 
pohlaví či počasí. Jsem pře-
svědčen, že tomu tak bude i na 
Šanově,“ řekl náměstek primá-
tora Hynek Hanza. 

Sestavu venkovní posilovny 
instaluje společnost Llama-
ro za cenu 417 813 Kč. Stav-
ba proběhne v druhé polovině 
června. Posilovna bude u dět-
ského hřiště u Základní školy 
Koperníkova v Šanově II.  zt

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 31. 5. 2017 
 Příští vydání: 28. 6. 2017  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 21. 6. 2017  V nákladu 29.000 výtisků 

je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p.  Volné výtisky jsou 
k dispozici v Informačním centru města Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept, s. r. o., 
IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání 
v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: Martina Seewaldová, tel.: 724 227 752, 
e-mail: redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: 
Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí 
nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.

www.facebook.com/zitteplice.cz
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Fotbalový rytíř 
z teplické tvrze

 
Když Štěpán 
Vachoušek 
přestoupil 
z Teplic do 
Slavie, šlo 
o český fotba-

lový kasaštyk. Na začátku 
nového tisíciletí bylo 35 mi-
lionů korun za přestup mezi 
českými kluby rekordní 
sumou a kontrakt potvrdil 
výjimečné umění klubu 
ze Stínadel zhodnocovat 
talentované hráče. Šestatři-
cetiletý duchcovský rodák 
se „prokopal“ do Teplic přes 
bílinskou lokomotivu, přes 
Teplice pak do všech repre-
zentačních výběrů, Slavie, 
Sparty, vídeňské Austrie, 
Olympique Marseille, aby 
se vrátil domů, do Teplic. 
Překonal následky závaž-
ných zranění, která jiné 
natrvalo smetla z ligových 
pažitů, a zase se vracel ve 
velké formě. Často držel ka-
binu pohromadě v dobách 
trenérských otřesů a nezda-
rů. V až kamenné tváři Ště-
pána Vachouška, fotbalisty, 
který se o víkendu loučil 
s aktivní kariérou, se málo-
kdy po výhrách i prohrách 
zračily emoce. Byl a je pro 
mě fotbalovým rytířem, 
vždy oddaně hájícím teplic-
kou tvrz. A rytířům se má 
vzdávat hold. Děkujeme, 
Štěpáne, za věrnost, chrab-
rost a krásné góly.

  Miroslav Pakosta

S L O U P E K

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Kia Sportage: kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124–177 g/km. Kia Sorento: kombinovaná spotřeba 6,1–6,7 l/100 km. Emise CO2 161–177 g/km. Kia Niro: 
kombinovaná spotřeba 3,8–4,4 l/100 km. Emise CO2 88–101 g/km. Kia Soul: kombinovaná spotřeba 4,8–6,9 l/100 km. Emise CO2 127–159 g/km. Vyobrazení vozů je pouze 
ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 30. 6. 2017. 

SUVerénně nejlepší nabídka

Kia Niro
Ekologické auto roku 2017 v ČR

Kia Sorento
Luxusní 4x4 

Kia Sportage
2 testovací dny zdarma

Kia Soul
Originální crossover

Z P R Á V Y
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Teplice mají první 
městskou galerii
Teplice – Historicky první měst-
skou galerii otevřelo město 
v Zahradním domě. Otevřeno 
je od úterý do neděle od 11:00 
do 17:00 hodin. „Pro svůj záměr 
jsme si vybrali 1. patro památ-
kově chráněného objektu Za-
hradní dům Teplice, který svými 
historickými konsekvencemi 
i prostory přímo vybízí k tomuto 
využití,“ říká náměstkyně pri-
mátora Radka Růžičková.

Kurátorem je renomovaný 
výtvarný umělec, výtvarný pe-
dagog a kurátor mnoha domá-
cích i zahraničních výstav Vla-
dimír Šavel. Koncepce Galerie 
Zahradní dům Teplice je v jeho 
podání směrována k plastice 

a závěsnému obrazu v profesio-
nální rovině výtvarných umělců 
regionu, potažmo České repub-
liky s mezinárodními přesahy.

Jako první z řady výtvarných 
umělců se nám představí svě-
tově proslulý akademický ma-
líř, grafik Jiří Brázda, teplický 
rodák. Nyní je v galerii k vidě-
ní výstava Severočeští tvůrci 
ex libris.  zt Drogový dealer skončil ve vazbě

Teplice – Kriminalisté zadrželi 
devětatřicetiletého dealera, 
který v Duchcově prodával 
drogy. Skončil ve vazební 
věznici. „Na různých místech 
prodával narkomanům drogu 
známou jako pervitin, krimina-
listé zdokumentovali desítky 
prodejů. Navíc fyzicky napadl 
muže, o kterém se domníval, 
že proti němu svědčil na poli-

cii, a vyhrožoval mu zabitím,“ 
řekl mluvčí teplické policie 
Daniel Vítek. V minulosti se-
dmkrát odsouzený recidivista 
byl obviněn z přečinů nedovo-
lené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy a nebezpeč-
ného vyhrožování, v případě 
odsouzení mu hrozí až pětiletý 
trest odnětí svobody.  zt

Vachoušek se loučil na Stínadlech 
Teplice – Dlouholetý kapitán FK 
Teplice a člen Klubu legend 
Štěpán Vachoušek ukončil 
svoji kariéru. Posledním 
ligovým kláním byl zápas 
s Dukou Praha na Stínadlech. 
Ligovou kariéru zahájil 
ofenzivní záložník s výbornou 
kopací technikou a herním 
přehledem již před téměř 
devatenácti lety, kdy nastoupil 
v závěru utkání proti Jablonci. 
V zimě 2002 zamířil z Teplic 
do Slavie a tento přestup je 
dodnes jedním z nejdražších 
tuzemských transferů. Ze 
Slavie následoval přestup do 
francouzského Marseille, kde 
se potkal například s Didie-
rem Drogbou. Hrál i za Austrii 

Vídeň. Do Teplic se vrátil 
v létě 2008. V reprezentačních 
výběrech odehrál 23 zápasů 
a vstřelil dvě branky, byl také 
součástí památného bronzové-
ho týmu z Mistrovství Evropy 
2004. V jednadvacítce dovedl 
tým jako kapitán k titulu na 
Mistrovství Evropy 2002.  zt

I N Z E R C E

Evropská autobusová jednička 

• --
zajištující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob 

přijme pro pobočku v Praze na HPP 

POŽADUJEME: 
• praxi v řízení autobusů
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
• profesionální přístup a vystupování

NABÍZÍME: 
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením.
• Př(jem v Kč i v Eur
• věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
• diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA

Alespoň částečná/základní hovorová znalost 
německého nebo anglického Jazyka výhodou. 

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ 
350.000 - 450.000 Kč ročně ČISTÉHO !!!
(za 20 odpracovaných měsíčních směn 
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

lnfo@buspolnt-fllxbus.cz 
+420 725 688 755

Hledáme šikovné ruce

Pro operátorské pozice stačí mít chuť 
pracovat, schopnost učit se nové 

procesy a být spolehlivý. 

+420 417 637 300  /  info@edgewell.com  /  www.edgewell.cz
Edgewell CZ

Přijmeme 
operátory výroby
na 8 a 12 hodinové směny

Co nabízíme?
Zajímavou práci v rostoucí 

mezinárodní společnosti

ZAMĚSTNÁNÍ NA 
DOBU NEURČITOU

Možnost kariérního růstu

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 
A DOTOVANÉ STRAVOVÁNÍ

Příjemné pracovní prostředí 
a skvělý kolektiv

Ostatní volné pozice v naší společnosti jsou uveřejněné na našich webových stránkách.

Z bývalých kasáren budou sklady
Teplice/Bílina – Chátrající areál bývalých kasáren v Bílině chce 
teplická firma JHT. Město ho prodá za odhadní cenu 3,65 milionu 
korun. Byla to jediná nabídka, která splnila kritéria.  

„Skupina JTH se vše zavázala dodržet s tím, že tam chce po-
stavit sklady, ve kterých by mělo najít práci nejméně 50 lidí 
z města a okolí. Investice do celého projektu budou podle sta-
vebního ředitele JTH Martina Skleničky nejméně 170 milionů,“ 
uvedl ČRo Sever.  zt

foto: fk teplice
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Aplikaci na řešení závad využilo přes 800 lidí
Teplice – Za dva roky, kdy 
Tepličané mohou využívat 
aplikaci, pomocí níž upozorňu-
jí na závady ve městě, radnice 
napravila na 780 problémů. 
Nejčastěji šlo o nepořádek, 
černé skládky, špatné čištění 
komunikací. Celkem aplikaci 
využilo už 824 lidí.

Radnici chodí kolem 30 hlá-
šení za měsíc a jen v minimu 
případů se nedají řešit přímo, 
protože pozemky či objekty 
a komunikace nejsou v majet-
ku města. V těchto případech 
radnice upozorňuje vlastníky. 
„Po odvozu odpadu zůstal ne-
pořádek na ulici Antala Staš-
ka,“ píše jeden z ohlašovate-
lů. Radnice problémy vyřešila 
s firmou, jež kontejnery od-

váží. V aplikaci si lidé mohou 
zkontrolovat, jak si radnice 
s jejich problémem poradila.

Své tipy Tepličané mohou na- 
psat na web hlaseni.teplice.cz. 
Tam vyberou některou z ka-
tegorií jako například čiště-
ní komunikací, veřejná zeleň, 
černá skládka, stručně popíší 

problém, v mapce označí místo 
a mohou připojit fotografii.

Aplikaci vytvořilo přímo IT 
oddělení magistrátu, které ji 
zároveň spravuje. Původně 
se město obávalo, že aplikace 
bude zneužívána neexistující-
mi nebo žertovnými hlášeními, 
to se ale nestalo.  zt

Na Dni záchranářů se i snímaly otisky prstů
Teplice – Preventivní akce Den 
záchranářů přilákala 20. květ-
na před srbické obchodní cen-
trum stovky lidí. Návštěvníci 
měli možnost prohlédnout si 
techniku všech složek integro-
vaného záchranného systému. 
Vyzkoušet si lidé mohli otočný 
simulátor havárie nebo moto-
cyklový trenažér, k dispozici 
byly i brýle simulující otřes 
mozku, stav po požití alkoholu 
nebo drog. Děti zaujala jízda 

zručnosti na kole či koloběž-
ce, dospělé zase parkování 
na přesnost. Návštěvníci 
také měli možnost nechat si 
kriminalistickým technikem 
sejmout otisky prstů, vyzkou-
šet si znalost dopravních 
značek, prohlédnout si výstroj 
a výzbroj člena Speciální 
pořádkové jednotky, nebo si 
prohlédnout policejní vozidla, 
čtyřkolku a motocykly.  zt
 fotogalerii najdete na www.zitteplice.cz

Zahrádkáři koupí 
kolonii Třešňovka
Teplice – Zahrádkářská organi-
zace koupí od města Teplice 
kolonii Třešňovka za zhru-
ba 5,7 milionu korun. Je to 
o milion a půl víc, než zahrád-
káři předpokládali. Loni totiž 
odmítli nabídku koupit kolonii 
za čtyři miliony a později názor 
změnili. Mezitím se ale podle 
vedení města změnila pravidla 
pro výpočet znaleckých cen.  zt

Keramička investuje a bude hledat zaměstnance 
Teplice – Keramička Ideal 
Standard zahájila ve svém 
teplickém závodě investici za 
150 milionů korun, která jí 
umožní zvýšit kvalitu i kapa-
citu výroby sanitární kerami-
ky. Díky investici bude moci 
vyrobit více než 800 000 kusů 
toalet, umyvadel či bidetů 
ročně. V současné době se 
dokončují stavební práce na 
nové nalévárně keramiky 
a byla zahájena montáž nové 
výrobní technologie. Ve druhé 
polovině roku pak firma zahájí 
investici do nové robotizované 
glazovny. 

Pavel Šlambora, ředitel tep-
lické keramičky Ideal Standard: 
„Jde o strategické investice, kte-
ré jsou v našem závodě největší 
od začátku století,“ řekl ředitel 
teplické keramičky Pavel Šlam-
bora. Nová nalévárna sanitár-
ní keramiky bude v plném pro-
vozu od srpna letošního roku. 
„Půjde o špičkovou část naší 
výroby využívající unikátní 
technologii předsušení a suše-
ní keramiky. V srpnu pak také 
zahájíme první etapu přípravy 
robotizované glazovny, která 
bude dokončena v prosinci le-
tošního roku,“ dodal.

Investice v celkovém objemu 
150 milionů korun přinese pře-
devším zvýšení produktivity 
a efektivity výroby teplického 
závodu Ideal Standard. „Také 
předpokládáme potřebu 20 až 
30 nových pracovních míst při 
plném využití výrobních kapa-
cit,“ doplnil Šlambora.  zt

Dopravu z Teplic na Ústí a Děčín 
už komplikuje stavba kruháku
Přestanov/Teplice – Nepřehlednou křižovatku v Přestanově nahradí 
kruhový objezd. Silničáři začali už vybrušovat asfalt. Stavba 
má být dokončena v březnu příštího roku a vyjde na zhruba 
15 milionů korun. Řidiče na tahu z Teplic na Ústí a Děčín tak 
čekají u Přestanova dopravní komplikace. I přes stavbu by se 
ale mělo dát projet. „Práce jsou naplánované do pěti etap tak, 
aby komunikace I/13 vždy zůstala průjezdná. Jízdní pruhy jsou 
tam dostatečně široké na to, abychom mohli dopravu stáhnout 
vždy do jednoho jízdního pruhu,“ řekla pro ČRo Sever starostka 
Přestanova Miroslava Bechyňová.  zt

Policie hledá 
svědky nehody
Teplice – Policie žádá občany 
o svědectví v souvislosti 
s dopravní nehodou, ke 
které došlo 4. května v 6:20 
hodin na silnici v obci 
Hudcov, ve směru jízdy 
na Hudcovskou Výšinu.“ 
Dosud nezjištěný řidič 
vozidla začal předjíždět jiný 
automobil, a to v době, kdy 
byl sám předjížděn osobním 
vozidlem Škoda Octavia, 
přičemž mělo dojít ke stře-
tu. Podle výpovědi řidiče 
vozidla Škoda Octavia by se 
mělo jednat o nákladní vozi-
dlo nejspíše do 3,5 t – valník 
se žlutou kabinou a šedou 
korbou,“ uvedl teplický po-
licejní mluvčí Daniel Vítekl. 
Veškeré poznatky k nehodě 
lze sdělit na bezplatnou 
linku 158.  pcr

P Á T R Á N Í

• Ideal Standard patří k největším 
domácím výrobcům sanitární 
keramiky, tedy toalet, umyvadel nebo 
bidetů v Česku. 

• Vloni firma meziročně zvýšila výrobu 
o 11 procent na 723 000 kusů. 
Zvýšil se především zájem o toalety 
a pisoáry. 

• Díky růstu výroby přijala firma 30 
nových zaměstnanců. V současnosti 
jich zde pracuje přes 600.

• Firma se 130letou historií většinu své 
produkce směřuje na náročné západní 
trhy, jako je Německo, Francie, Anglie 
nebo Švýcarsko. 

• Vybavení z Ideal Standard má napří-
klad i nejvyšší mrakodrap v Londýně.

T E P L I C K Á  K E R A M I Č K A

Mapa hlášení

Nepořádek po odvozu kontejnerů na ulici 
A. Staška. foto: hlaseni.teplice.cz

Výtěžek z plesu 
dostali senioři a Roska
Teplice – Výtěžek z letošního 
plesu předala radnice v pro-
storách jedné z obdarovaných 
organizací, v Senior klubu 
v Českobratrské ulici. Výtěžek 
ze vstupného činil 209 780 ko-
run a zastupitelstvo následně 
navýšilo částku na 250 000 Kč. 
Rozhodlo o darování výtěžku 
spolku Senior klub Svazu 
důchodců ČR Českobratrská 
a regionální organizaci Roska 
Teplice, které podporuje paci-
enty s roztroušenou sklerózou. 
Každý dostal po 125 tisících.  

XIV. Reprezentační ples měs-
ta se konal 24. února. Návštěv-
níky potěšila například Bára 
Basiková, Marian Vojtko s Ka-
milou Nývltovou nebo Olga Šíp-
ková s Markem Dědíkem.  zt
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Přejezd se dočká opravy 
Teplice/Krupka – Výrazné zpomalení jízdy, až téměř zastavení, 
zvýšená opatrnost a pomalé přejíždění železničního přejezdu na 
Teplické ulici v Krupce. K tomu všemu jsou řidiči nuceni, pokud 
si nechtějí postupně zničit podvozky svých vozidel.

Zdá se však, že lepší časy se již blíží. „V průběhu letošního 
léta je díky domluvě s Oblastním ředitelstvím Správy železnič-
ní dopravní cesty (SZDC) Ústí nad Labem plánovaná celková re-
konstrukce přejezdu,“ řekl tajemník radnice v Krupce František 
Růžička. „Opravu přejezdu uhradí SZDC,“ doplnil.  rk

Teplice živě 2017 nabízejí 
50 venkovních akcí
Teplice – Až do poloviny září po-
trvá projekt Teplice živě 2017, 
který odstartovala Lázeňská. 
Jde o sérii padesáti převáž-
ně venkovních kulturních 
akcí, které připravili různí 
organizátoři na území města. 
A všechny akce město finanč-
ně podpořilo, a proto většinou 
bude vstup zdarma. 

Obyvatele a návštěvníky Tep-
lic čekají například nedělní od-
poledne u Zahradního domu, 
kterými provází Antonín Mo-
ravec. Oblíbenou se stala Tep-
lická tančírna pod otevřeným 
nebem manželů Mackových. 
Proběhne na terase kavárny 
Krušnohorského divadla. Na 
stejném místě bude akce Tan-
číme na terase za doprovodu 

kapel Doubravanka, Vabank 
a dalších. Studenti konzer-
vatoře se představí na přelo-
mu května a června v centru 
města s projektem Hudba do 
ulic. Nechybí pravidelné úterní 
a sobotní koncerty v Šanovské 
mušli a každý čtvrtek koncer-
ty v Seumeho kapli. V polovině 
července se na náměstí Svo-
body opět uskuteční hudební 
festival Teplice Free Live, ten-
tokrát s hlavní hvězdou zpěvá-
kem Sebastianem.

Během léta tak proběhne 
v Teplicích více než 50 ven-
kovních kulturních akcí. „Jste 
srdečně zváni,“ říká Radka Rů-
žičková, náměstkyně primáto-
ra města Teplice.  zt
 Program najdete na www.zitteplice.cz

Statutární město
ÚSTÍ NAD LABEM

www.msul.cz

Statutární město
ÚSTÍ NAD LABEM

www.msul.cz

SEZÓNA 2017 
PRÁVĚ ZAČALA
Přijďte si k nám odpočinout, 
jste srdečně zváni!

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí až neděle 
9:00–20:00 hodin

NABÍZÍME VÁM:
• bazény s termální vodou
• tobogán
• občerstvení
• plážový volejbal

NOVINKY:
• zvýhodněné rodinné vstupné
• měsíční permanentní vstupenky 

pro děti i dospělé
• zlevněné vstupné již 

od 16:00 hodin
• šatny zdarma

Těšíme se na vaši návštěvu!

ADRESA:
Lázeňská 459 
400 03 Ústí nad Labem – Brná

Je nehorázné, aby tendr trval rok a půl. Jde o životy lidí
Do tendru na poskytování 
letecké záchranné služby v Ús-
teckém kraji se přihlásil pouze 
jeden zájemce. Tím je společ-
nost DSA, která zde poskytuje 
své služby dlouhá léta. Sloven-
ská firma ATE, která vyhrála 
v původním, později zrušeném 
tendru, do nového výběrového 
řízení nešla. Podle vypsané 
zakázky má vítěz provoz za-
jistit od letošního července do 
konce roku 2020. Proti tendru 
za 168 milionů korun byla 
podána námitka a celý proces 
se pravděpodobně opět zbrzdí. 
Podle komunistické poslan-
kyně Gabriely Hubáčkové je 
nehorázné, že se tendr na tak 
důležitou součást záchranného 
systému vleče už rok a půl.

Je ohrožena záchrana paci-
entů vrtulníkem v Ústeckém 
kraji?
Na území našeho kraje zatím 
provozuje leteckou záchranku 
firma DSA, a to díky dodatku 
ke smlouvě, který s ní byl 
uzavřený. A děkuji všem, 
kteří nám pomohli alespoň ten 
dodatek vydobýt. Nicméně aby 
rok a půl trvalo ministerstvu 
výběrové řízení, je nehoráz-

né, hloupé a zbytečné. To se 
nepodařilo ještě žádné vládě, 
aby se něco takto prodlužo-
valo. V podstatě si zahrává se 
životy lidí.

Proč to tak dlouho podle vás 
trvá?
Jakékoli státní tendry jsou za-
jímavým byznysem. I v případě 
provozovatele letecké záchran-
né služby to není jiné. Z mého 
pohledu se nyní ale bohužel 
hraje jen o to, o kolik bude 
nový systém horší než stávají-

cí. Že nebude lepší, a dokonce 
ani srovnatelný s tím dnešním, 
to už je dnes naprosto jasné. 

Ale aby bylo jasno. Já nelo-
buji za firmu DSA. Já lobuji za 
obyvatele a návštěvníky Ús-
teckého kraje, kteří v případě, 
že se ocitnou v ohrožení života 
a budou potřebovat záchranu 
vrtulníkem, na takovou péči 
mají právo. A kvalitní, podotý-
kám.  Protože firma ATE, která 
chtěla v našem kraji provozo-
vat záchranářský vrtulník a do-
poručilo ji ministerstvo zdra-
votnictví, je velmi problémová.

V čem konkrétně je problé-
mová?
To, že má nedostatek pilotů 
s místní znalostí, která je 
velmi důležitá, je vlastně asi 
ten nejmenší problém. Typ 
jejich vrtulníku nesplňuje 
požadavky výběrového řízení 
na certifikace, jež platí v celé 
Evropské unii.  Ale největším 
problémem je takzvaný Safety 
Profil ATE. Firma v posledních 
10 letech přišla o tři kompletní 
posádky vrtulníků při neho-
dách, z nichž u dvou vyšetřo-
vání skončilo konstatováním, 
že šlo o selhání lidského 

faktoru, tedy posádky. Nikde 
není zaznamenán krok k ná-
pravě. Žádný bezpečnostní 
audit, žádná zásadní opatření 
pro zvýšení bezpečnosti, žádný 
konsolidační program, nic. 
Naopak, v době, kdy ATE řeší 
třetí fatální nehodu a všechny 
nepříjemnosti a komplikace 
s tím spojené, se tato firma 
chce ucházet o dvě další 
stanoviště v zahraničí?  Nikdo 
se pak se nemůže divit, že 
neochota současného zdravot-
nického personálu létat těmito 
vrtulníky je obrovská.

Poukazujete na málo vyško-
lené posádky. Kolik zásahů 
vlastně udělá letecká zá-
chranka v Ústeckém kraji?
Každý vrtulník ročně reali-
zuje průměrně 500 zásahů. 
Letecká záchranka se využívá 
v případech, kdy ostatní 
způsoby selhávají. Zasahuje 
zejména v obtížně přístup-
ném terénu, což je v našem 
skalnatém kraji dost velké 
území. Při dopravních neho-
dách, kdy jde o minuty, a dal-
ších krizových situacích, kdy 
jsou ohrožené lidské životy 
a je důležitý čas.  zt
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Den D vyhrála firma, která 
vylepšila kúru našich babiček 
Finále podnikatelského 
inkubátoru StartUp Go pro za-
čínající podnikatele zná svého 
vítěze.  Hlavní cenu v hodnotě 
20 000 Kč v podobě služeb pro 
rozvoj podnikání od Inovační-
ho centra Ústeckého kraje si 
odnesla firma Mamavis, která 
vyhrála s podnikatelským 
projektem vylepšených Priess-
nitzových zábalů. Závěrečné 

prezentace start-upů před 
odbornou porotou a potenci-
álními investory v populárním 
formátu á la Den D organizova-
lo Inovační centrum Ústeckého 
kraje; mediálním partnerem 
byly Žít Teplice.

Druhé místo získala Zuza-
na Foktová s projektem mul-
tifunkčního stolku pro hen-
dikepované děti a třetí místo 

obsadil startup Tellmehi s pro-
jektem cestovatelské sociál-
ní sítě. Cenu diváků v hodnotě 
10 000 na mentorské služby 
pro rozvoj podnikání od České 
spořitelny si odnesl projekt vý-
roby a prodeje technologicky 
vylepšených fotokoutků od ús-
teckých LDM Production.  zt

Do TOP 10 manažerů v Česku patří i chudeřický
Mezi deset nejlepších manažerů 
v České republice v roce 2016 se 
zařadil i ředitel chudeřické AGC 
Automotive Czech Luděk Steklý. 
Zároveň se stal nejlepším 
manažerem v odvětví Výroby 
a zpracování skla a keramiky. 
Ocenění získal v soutěži Ma-
nažer roku, kterou  už do roku 
1993 pořádá svaz průmyslu, 
Česká manažerská asociace 
a zaměstnavatelé. Do soutěže se 
přihlásilo 71 manažerů ze všech 
průmyslových odvětví.

„Dostat se mezi desítku nej-
lepších manažerů u nás a být 
na nejvyšším stupínku v na-
šem odvětví pro mě v první 

řadě znamená to, že naše firma 
a zaměstnanci si stojíme velmi 
dobře. Díky tomu, že umíme 
táhnout za jeden provaz, jsme 
se postupně vypracovali mezi 
největší výrobce automobilo-

vých skel na kontinentě. Cí-
tím radost, ale zároveň to beru 
i jako velkou zodpovědnost do 
budoucna,“ řekl Steklý.  zt

Působí v AGC od roku 1997, do níž na-
stoupil po skončení studia na VŠCHT. 
Mezi lety 2002 až 2005 byl na misi 
v Rusku, kde rozjížděl závod na výro-
bu plochého skla. Po návratu byl ředite-
lem řetenického závodu AGC Flat Glass 
Czech. Mezi lety 2008 až 2015 pak za-
stával pozici ředitele závodu AGC Au-
tomotive Bílina a později výrobního 
ředitele AGC Automotive Czech v Chu-
deřicích. Od 1. června 2016 je generál-
ním ředitelem této společnosti. 

L U D Ě K  S T E K L Ý 

Nemocenská 
bude vyšší
Vyšší nemocenskou zřejmě 
budou brát od příštího roku 
zaměstnanci v delší pracovní 
neschopnosti. Sněmovna 
schválila zvýšení procentní 
sazby v rámci vládní novely 
o pojistném na sociální zabez-
pečení, jež má podnikatelům 
zjednodušit administrativu 
spojenou s placením odvodů. 
Předlohu ještě musí projednat 
Senát a podepsat prezident.

Zatímco nyní dostávají 
zaměstnanci od 15. dne ne-
moci 60 procent příslušné-
ho vyměřovacího základu, 
nově by od 31. dne nemo-
ci měla dávka vzrůst o šest 
procentních bodů a od 61. 
dne na 72 procent. 

Novinka má zvýšit příští 
rok výdaje na nemocenské 
o 2,4 miliardy korun.  zt

N A  N E S C H O P E N C E
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Univerzita a AGC zavádí vzdělávací program SAP
Ústecká Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně ve spolupráci s AGC, a. s., 
zavádí jako první vysoká škola v Česku do 
výuky vzdělávací program SAP University 
Alliances.

„Společnost AGC Flat Glass Czech, 
Klub zaměstnavatelů ČR a SAP společně 
přinášejí  fakultě nástroj, který jí umožní 
vyslyšet požadavky zaměstnavatelů 
i absolventů na zavedení praktické výuky 
moderních technologií,“  uvedla mluvčí 
univerzity Jana Šiková.

Vzdělání je klíčem k inovacím 
a sociálnímu pokroku. To je důvod, proč 
UJEP dlouhodobě podporuje vzdělávací 
projekty. Jedním z nich je i program SAP 
University Alliances, jenž podporuje vzdě-
lávání zaměřené na praxi a budoucnost. 
Umožňuje přitom lektorům a studentům 
po celém světě přístup k nejmodernějším 
technologiím SAP. „Tento program je ur-
čen pro vysoké školy, univerzity a odborné 
školy, které chtějí integrovat software 
společnosti SAP do svých studijních 
plánů,“ říká personální ředitel AGC Flat 
Glass Czech Libor Sehnal.

Od podzimu 2016 probíhá na univer-
zitě, ve spolupráci s AGC Flat Glass Czech 
a Klubem zaměstnavatelů ČR, pilotní 
projekt, jehož cílem je členství UJEP v pro-
gramu SAP University Alliances.

UJEP je tak v tuto chvíli jedinou českou 
vzdělávací institucí, jež je plnohodnotným 
členem tohoto celosvětového programu 
společnosti SAP.

Aplikace a služby společnosti SAP 
pomáhají více než 345 000 zákazníků po 
celém světě v dosahování vyšších zisků, 
v udržitelném růstu a v přizpůsobování se 
aktuálním potřebám. V České republice 
řešení SAP používá již více než 1 300 
zákazníků z oblasti podniků, finančních 
institucí a organizací veřejné správy. Fakul-

ta sociálně ekonomická UJEP zavádí výuku 
podnikového systému SAP pro studenty 
oborů Ekonomika a management, Hospo-
dářská politika a správa i Sociální práce.

„Strategickým cílem UJEP je vytvářet 
podmínky pro rozvoj univerzity jako 
významné středoevropské vzdělávací in-
stituce, rozvíjet znalostní, vědecký, kultur-
ní a sportovní potenciál Ústeckého kraje, 

a vytvářet tak z našeho regionu atraktivní 
místo pro studium, práci a život. Za zcela 
prioritní považuji změnu studijních plánů 
pro potřeby průmyslu, tzn. obohacení 
studijních plánů o moderní trendy, což 
UJEP odliší od ostatních vysokých škol 
v očích současných i budoucích studentů,“ 
uvedl rektor UJEP Martin Balej.

Zajištěním odborné spolupráce 
s průmyslovými podniky, jako je AGC, 
či s profesními sdruženími, jako je Klub 
zaměstnavatelů ČR,  chce univerzita lépe 
připravovat své posluchače na přechod 
do budoucího zaměstnání, a zároveň tak 
i rozvíjet výzkumný potenciál školy.

„Studentům a vysokým školám 
dlouhodobě nabízíme možnosti vzájemné 

spolupráce, a to nejen ve formě klasických 
exkurzí, témat bakalářských a diplo-
mových prací či ve formě letních brigád. 
Nově se jedná i o možnosti získání praxe 
v průběhu studia ve Středisku Evrop-
ských sdílených služeb, které se nachází 
v Teplicích a zpracovává účetní a další 
doklady evropské skupiny AGC. Studenti 
tak mají možnost získat praktické zkuše-
nosti v moderním technologickém zázemí 
společnosti AGC nejen v oblasti výroby, 
ale i v dalších oblastech, a zvýšit tak šanci 
svého uplatnění na trhu práce po skončení 
studia. Propojujeme tak akademické 
prostředí univerzity s průmyslovou sférou 
a v podobě tohoto i dalších běžících pro-
jektů, jako je např. spolupráce FK Teplice 
s UJEP v oblasti zdravotního testování 
našich dorosteneckých hráčů, se snažíme 
o další vzájemné přiblížení a pochopení 
potřeb obou stran,“ okomentoval během 
tiskové konference zavedení SAP do výuky 
Pavel Šedlbauer, předseda představen-
stva AGC Flat Glass Czech.

AGC poskytne odborné kapacity 
z řad svých zaměstnanců s odbornými 
a zároveň praktickými znalostmi oboru. 
Ti budou spolupracovat se studenty 
formou praxí a konzultací a pod jejich 
dohledem budou mít studenti možnost 
pracovat a získávat znalosti  přímo 
v prostorách společnosti za využití jejích 
technických zařízení, vybavení a zázemí 
k realizaci zadání témat diplomových 
a bakalářských prací.  pr

Zleva rektor Martin Balej a Pavel Šedlbauer s Liborem Sehnalem z AGC. foto: josef růžička
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Modelka a účastnice 
několika českých 
a zahraničních 
soutěží krásy Taťána 
Makarenko sice 
pochází z Ukrajiny 
a nyní bydlí v Praze, 
ale je úzce spjatá 
s Teplicemi. Jako 
devítiletá sem 
přišla, vyrůstala tu 
a studovala. Pak 
z Teplic začala jezdit 
do Prahy, stala se z ní 
úspěšná modelka 
a zároveň ředitelka 
soutěže Miss Face.

Jste účastnice několika miss, 
modelka. Čím se zabýváte 
v současnosti?
Mojí hlavní činností je pořá-
dání soutěže Miss Face. Již ji 
dělám osm let. Když jsem ji 
v 19 letech zakládala, tak jsem 
ani netušila, co z ní bude. To 
mi určitě zabírá nejvíce času, 
řešíme něco každý den. Ono 
to není jen o soutěži, ale poté 
i dál pracujeme s vítězkami. 
Zároveň chodím do školy 
na obor mezinárodní vztahy 
a diplomacie se zaměřením na 
Evropskou unii. Stále se věnuji 
modelingu. Ráda dělám věci, 
které mě uspokojují. Mode-
ling je pro mne forma zábavy 
a zároveň při něm čerpám 
informace a zkušenosti od 
dalších modelek. Zabývám se 
i sháněním práce pro účastni-
ce soutěže, moje firma nejen 
pořádá Miss Face, ale je záro-
veň modelingovou agenturou.  
Práci pro dívky sháníme nejen 
v ČR, ale i v zahraničí. K tomu 
dělám pro tři firmy účetnictví, 
takže doma často sedávám 
nad fakturami. A blogerku 
pro obchodní centrum Central 
v Mostě. Tam jedu asi jednou 
za měsíc a vydám měsíčně 
čtyři články. Ne, že bych psala 
blog o sobě, je to o prezentaci 
jejich nájemců. Chtěli známou 
tvář a já jsem z Teplic, což je 
nedaleko Mostu. Zároveň tam 
pořádáme castingy na miss 
a módní přehlídku. Tato firma 

má ještě centra v Olomouci 
a Opavě a bavíme se o tom, že 
bych pracovala i pro ně. To je 
asi tak vše.

Čí byl nápad založit soutěž 
Miss Face?
Už někdy v 16 až 17 letech 
jsem si říkala, jak se mi nějaké 
soutěže nelíbí organizačně 
nebo jak vypadají celkově 
navenek. A byla jsem přesvěd-
čená, že bych to udělala jinak 
a lépe. V roce 2010, když mi 
bylo 19, se uskutečnil první 
ročník a byl velmi úspěšný. 
Tak jsem uspořádala i druhý 
ročník a od něho to již začalo 
být mediálně známé. Na soutěž 
přišly skoro všechny bulváry, 
které působí na českém trhu, 
a začalo to samo růst. Samo-
zřejmě je za tím spousta práce. 
Ale pokud by pro to člověk ne-

měl nadšení a nedělal to rád, 
tak by to nerostlo. Opravdu mi 
velmi pomohl i zájem médií. 
Soutěž stále roste a já jsem za 
to velmi ráda.

Vy jste původem z Ukrajiny, 
ale v devíti jste přišla do Tep-
lic? Jak jste se sem dostala?
Bylo to s maminkou. Ona nej-
dříve odešla pracovat do Pol-
ska, kde se seznámila s lidmi 
z Čech. Rozhodla se odejít, aby 
pro nás zajistila lepší život. 
Maminka uměla perfektně 
rusky, německy a anglicky, do-
stala se do Teplic díky lázním, 
ve kterých od začátku pracuje. 

Jak na tyto začátky vzpomí-
náte?
Pro každé dítě je to určitě 
šok. Na druhou stranu  se děti 
umí rychle oklepat a aklima-

tizovat. Hlavní je, aby cítilo 
doma lásku a našlo si přátele. 
Neuměla jsem česky ani slovo, 
ale s mámou jsme se doma 
přepnuly na češtinu a nepou-
žívaly ruštinu. Vedle v domě 
bydlela dívka stejně stará jako 
já. Maminky se domluvily a já 
jsme tam docházela. Poslou-
chala jsem, o čem se baví. A to 
mi strašně pomohlo. Čeština 
byla tedy i mimo školu. Také 
jsem chodila na různé zájmové 
kroužky, třeba na balet k paní 
Lavičkové do divadla.

Co pro vás Teplice znamenají. 
Je to domov?
Těžko říci domov. Ten je tam, 
kde si ho vytvoříte, a pro mne 
je nyní domovem Praha, kde 
mám práci, zázemí a partnera. 
Člověk nikdy neví, můžeme se 
třeba někdy vrátit i do Teplic 
nebo do Litvínova, odkud 
pochází můj přítel. Ale Teplice 
jsou pro mne určitě místo, kde 
jsem vyrůstala. Maminka zde 
stále žije, takže ji tam samo-
zřejmě jezdím navštěvovat. 
Vracím se tam ráda, ale na 
druhou stranu v Teplicích je 
pro mne dnes už asi moc velký 
klid. Zvykla jsem si na Prahu 
a na rychlý běh života v ní. Na 
Teplicích obdivuji, kolik je tam 
zeleně. Naznám jiné město, 
které by mělo tolik zeleně 
a tolik hezkých parků. Jsou 
lázeňským městem a myslím, 
že mnoho lidí je má rádo právě 
kvůli tomu.

Jak jste se dostala k soutěžím 
miss?
Po pravdě si nevzpomínám, 
zda to byl nějaký impuls 
z okolí nebo to bylo jen mé 
rozhodnutí. Trochu to vyply-
nulo asi z toho, že jsem se díky 
internetu dostala k různým 
informacím. Zde jsem hledala 
nabídky na castingy a přehlíd-

Taťána Makarenko: Soutěž  Miss není žádná dovolená

vít lukáš

barva: černá

jídlo: ukrajinská 
kuchyně

hudba: pop

číslo: 5

politik: fandím 
středovým až 
pravostředovým 
stranám
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ky. Začala jsem se proto hlásit. 
Od 16 let jsem jezdila do Prahy 
vlakem, v 18 pak autem, proto-
že jsem se opravdu hlásila na 
všemožné konkurzy. Soutěže 
miss jsou jen jedna z věcí, 
které k modelingu patří. Na 
začátku jsem tam šla s cílem 
poznat lidi z branže. Můžete 
zde získat práci, i když nevy-
hrajete. Pro mě soutěže miss 
nebyly o tom, sbírat korunky, 
ale spíše získat zkušenosti 
a poznat nové lidi. To bylo 
velmi důležité. Později, když 
jsem za sebou měla asi sedm 
nebo osm soutěží v Čechách, 
tak mě oslovila agentura ze 
Slovenska, která má licenci 
na světovou soutěž, a já jela 
do Istanbulu. Tam jsem uspěla 
a ozvaly se mi ze soutěže Miss 
World University a jela jsem 
do Jižní Koreje. Měla jsme v tu 
dobu již Miss Face, ale říkala 
jsme si, proč neskočit ještě 
někam jinam. Ozvali se mi pak 
z dalších soutěží, protože po-
řadatelé bývají často v porotě. 
Nakonec jsem byla na čtyřech 
světových soutěžích. Je třeba 
si uvědomit, že ony nejsou 
jen o kráse, ale i o tom, jak se 
chováte. Když máte vlastní 
soutěž, tak tušíte, co se od 
účastnic očekává. Bohužel ně-
které dívky to spíše berou jako 
dovolenou, a ne jako závazek. 
Musíte prezentovat partnery, 
stále se chovat slušně. A ne 
jen když jsou tam pořadatelé 
a porotci. Je třeba si uvědomit, 
že krásných dívek je mnoho 
a krása neznamená vše.

Jaká je příprava na takové 
soutěže?
Je to velmi individuální a kaž- 
dý má nastaveno jinak, proč 
tam jede. Záleží na dívce, jak 
to uchopí. Jedna věc je, že tam 
jedu, ale nevím moc co dělat, 
užívám si to jako dovolenou. 
Druhý přístup je takový, že to 
beru jako práci, a pokud se tam 
dobře odprezentuji, mohu do-
stat dobrou zakázku i ze zahra-
ničí. Velmi záleží na tom, jestli 
dívku někdo připravuje nebo si 
sama najde nějaké informace. 
Je hezké někam vycestovat 
zadarmo, ale pokud chce dívka 
uspět, musí dát přípravě něco 
navíc. A nemyslím tím šaty či 
vystoupení. Ale hlavně připra-
vit se psychicky. Na soutěži se 
spí tři až čtyři hodiny denně 
a jste tam měsíc. Dívky postup-
ně odpadávají. Třeba dívky 
z Latinské Ameriky a Asie jsou 
velmi připravené a jsou v tom 

velmi silné. Vy nesmíte zůstat 
v ústraní a bavit se s kolegyní 
ze Slovenska, ale musíte bojo-
vat také. Každý pořadatel chce 
něco jiného a vy musíte vědět, 

jak se mu zalíbit. Thajci chtějí 
něco jiného než Němci. Díky 
svým zkušenostem na to mohu 
naše dívky připravit. Ale to je 
povídání na velmi dlouho.

Když jste líčila, co vše děláte, 
napadá mě jiná otázka. Jak 
stíháte odpočívat?
Často si říkám, že jsem mladá 
a vydržím to, ale někdy ráno 
ani nevím, jak to vše zvládnu. 
Nemám žádný denní režim. 
Naopak si často nabaluji stále 
více a více povinností a pak se 
dostávám do časového presu. 
Zatím to zvládám, ale občas 
si uvědomuji, že bych měla 
zvolnit a věnovat se více příte-
lovi a kamarádům. Budu na to 
muset více myslet.

Co děláte ráda?
Chodím ráda do fitness. Čím je 
člověk starší, musí stále více 
sledovat, co jí a jak cvičí.

Už máte vybranou dovolenou 
na léto?
Minulý rok jsme se na dovole-
nou nedostali. Máme přes léto 
práci s finalistkami soutěže, 
takže je velmi málo času.  Není 
to jen o tom soustředění, ale 
o veškerých přípravách kolem. 
V letošním roce ještě nevím, 
jak to bude. Můj přítel hraje 
hokej a jeho život je taky tako-
vý kočovný. Nikdy přesně neví, 
kde bude a kdy mu přesně 
začne sezona, protože každý 
klub to má jinak. Takže to nyní 
neřešíme a nějak to dopadne. 
Vím, že dovolená je potřeba 
kvůli odpočinku, ale jenom 
kvůli němu. Jinak potřeba zase 
tolik není.

Máte nějaké plány do bu-
doucna? Mluvila jste o rozší-
ření vaší práce blogerky, ale 
co třeba něco kolem vašeho 
studia?
Vzhledem k tomu, že si nejsem 
úplně jistá, že by mi práce 
v oboru, který studuji, přinesla 
takové finanční ohodnoce-
ní, které si již nyní dokážu 
vydělat, tak netuším. Pokud se 
člověk umí uplatnit jinak než 
v oboru, který studoval, tak je 
fajn mít školu a mít na vizitce 
titul, ale nejsem si jistá. Spíše 
tedy ne. Je to asi kvůli tomu, 
že ve veřejném sektoru prostě 
dobré peníze nejsou. Spíše 
jsem si zvykla na to, že jsem 
v té zaměstnavatelské pozici, 
kdy lidem práci dávám, a ne 
že ji někdo dává mně. Už v 16 
letech jsem si začala vydělávat 
peníze a žádné jsem od rodičů 
nepotřebovala. Od 19 let, kdy 
studuji vysokou školu, k tomu 
zároveň pracuji. Zvykla jsem si 
na to a v zaměstnanecké pozi-
ci se mi prostě být nechce. 

Taťána Makarenko: Soutěž  Miss není žádná dovolená

Sedmadvacetiletá modelka, účastnice soutěží krásy a zakladatelka soutěže Miss Face. 
Narodila se na Ukrajině, ale v dětství se její rodina přestěhovala do Teplic. Jednatelka 
Miss Factory s.r.o., studentka doktorského studia v oboru mezinárodní vztahy a evropská 
studia. Figuruje také jako blogerka pro obchodní centrum Central v Mostě. Byla také 
výkonná ředitelka Komory dražebníků ČR. 

Miss Severních Čech 2008 – 2. místo
Dívka Šumavy 2008 – finalistka
Miss Jihlava Open 2009 – finalistka
Top Model 2009 – finalistka
Miss Praha Open 2009 – finalistka
iMiss Párty Planet 2009 – 1. místo
Miss Playboy bunny 2010 – 1. místo
Miss Eurovision of the World 2013/2014 (Istanbul, Turecko) – TOP 6 , 6. místo
World Miss University 2014 (Soul, Jižní Korea) – TOP 6, 5. místo
Miss Grand International 2015 (Bangkok, Thajsko) – TOP 20, 11. místo
Miss Supranational 2015 (Varšava, Polsko) – TOP 20, Miss Photogenic, 12. místo

Taťána Makarenko
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Ve Hvjezdě bude pořádný nářez
Mimořádný a neplánovaný 
koncert se odehraje v tep-
lickém klubu Hvjezda. Ze 
Švédska v rámci evropského 
turné zavítá na Hvjezdu hard-
rocková kapela Siena Root. 
Akce se uskuteční 24. června 
od 19:00 hodin. Hrají klasický 
rock přelomu 60. a 70. let. 
Kapela patří bez debat k tomu 
nejlepšímu, co Švédsko může 
světu nabídnout v kategorii re-
tro rock. Na svých koncertech 
muzikanti nekompromisně 
používají pouze staré klasické 

nástroje a aparáty. Dokonce 
v době natáčení svého živého 
alba s sebou vláčeli mohutný 
vícestopý magnetofon.  zt

Poslechněte si Bran z Bretaně 
V teplickém Jazz Clubu nás 
čeká nevšední koncert. Už 
9. června od 20:00 hodin 
tu vystoupí skupina Bran. 
Vstupné je 160 korun. Slovo 
bran znamená v bretonštině 
havran a v keltských legen-

dách je havran uváděn jako 
posel zpráv. V případě této 
kapely je havran poslem zpráv 
těch navýsost nejlepších. 
Bran, to je profesionální pojetí 
hudby vycházející ze starých 
bretaňských lidových motivů, 
dávných tanců a zpěvů moře. 
Moderní instrumentace je pod-
pořena dynamickou a pulsující 
rytmikou. Osobitě zpracované 
tradiční tance a písně, doplně-
né vlastními skladbami členů 
kapely, vytvářejí zvláštní svět, 
ve kterém mají rozhodující 
slovo sny.  zt

Do Teplic se chystá 
Dalibor Janda
Několikanásobný zlatý sla-
vík Dalibor Janda vystoupí 
18. října v Krušnohorském 
divadle v Teplicích za dopro-
vodu skupiny Prototyp s hos-
tem Jiřinou Annou Jandovou. 
Diváci se mohou těšit na 
výběr těch největších hitů, 
jako jsou Kde jsi, Hurikán, 
Kaskadér nebo Všechno na 
Mars. Vstupenky jsou už 
v prodeji v domě kultury 
nebo na Ticketportalu a stojí 
od 390 do 490 korun.  zt

Zatančete si 
s Doubravankou
Na divadelní terase zahraje 
populární dechový orchestr 
z Teplic. Pod taktovkou Petra 
Černého zazní k posluchu 
i tanci klasické „dechovky“, 
ale také swingové a taneční 
melodie. Akce je 14. června 
od 16:00 hodin. Vstup je vol-
ný. V případě nepříznivého 
počasí v kavárně Krušnohor-
ského Maskaronu.  zt

P O Z V Á N K Y Igor Barboi Trio 
v Jazz Clubu
Zajděte si na kvalitní koncert 
do teplického Jazz Clubu. 
Vystoupení skupiny Igor 
Barboi Trio se tu uskuteční 
30. června od 20:00 hodin. 
Vstupné je 100 korun. Igor Bar-
boi – akordeon, Martin Herbst 
– akustická kytara a Vojtěch 
Čermák – violoncello. Nevšední 
nástrojové složení, tři chariz-
matičtí hudebníci, hráčský um 
a odvážná aranžmá již tak do-
konalých hudebních perel.  zt

P R

Koncert 
v Šanovské mušli
Jaro je tady a s ním i koncerty 
v Šanovské mušli. Už 6. června 
od 16:30 hodin se tu představí 
kapela Galiani Gypsy Jazz. 
Vstup je volný. Skupina navazu-
je na tradici velkých romských 
hudebníků, jejichž experi-
mentátorská, improvizační 
a výjimečně virtuózní muzika 
obsahuje bohatství různých 
hudebních vlivů do vlastního 
individuálního stylu. Primá-
šem kapely je houslista Milan 
Galyáš, působící zároveň v SČF 
Teplice a v Českém národním 
symfonickém orchestru.  zt
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Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí
V ústeckém Clarion Congress Hotelu uspo-
řádala 17. května 2017 Krajská zdravotní, 
a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., již sedmý ročník výroční 
vědecké konference, spojený s předáním 
ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy 
a výzkumu za rok 2016 nejúspěšnějším 
jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů 
a zdravotních sester. Záštitu nad letošní 
vědeckou konferencí převzal náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav 
Rybák a předseda představenstva Krajské 
zdravotní Ing. Jiří Novák.

První oceněnou kategorií byly Vědecké 
a odborné aktivity oddělení. Na první pozici 
se umístila Neurochirurgická klinika Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., dále Klinika 
anesteziologie, perioperační a intenzivní 
medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
a Kardiologická klinika Krajské zdravotní, 
a. s. – Masarykovy nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z.

V kategorii Republiková prvenství 
diplomy získali: MUDr. Petr Vachata, Ph.D., 
z neurochirurgické kliniky, MUDr. Ivana 
Liehneová, Ph.D., přednostka oční kliniky, 
MUDr. Klára Müllerová a MUDr. Martina 
Švecová z gynekologicko-porodnické kliniky, 
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, 
FSCAI, přednosta kardiologické kliniky, 
MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D., rovněž z kar-
diologické kliniky, MUDr. Lubomír Kopp, 
Ph.D., z kliniky úrazové chirurgie a MUDr. 
Petra Meluzinová z téže kliniky.

Za příkladnou reprezentaci Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem byli oceněni: 

MUDr. Jarmila Fišerová, primářka oddělení 
funkčního vyšetřování, MUDr. Michal Tichý, 
Ph.D., MPH a MUDr. Monika Černá z gast-
roenterologického oddělení, Iva Kolihová 
a Jana Zajanová z oddělení hlavní sestry, 
MUDr. Ivan Humhej a Bc. Petra Abrahamová 
z oddělení centrálních operačních sálů 
a sterilizace.

V kategorii Publikace, články, mezinárod-
ní přednášková činnost si ocenění odnesli: 
Mgr. Dana Vaculíková z oddělení hlavní 
sestry – oddělení hygieny, doc. MUDr. 
Tomáš Binder, CSc., přednosta gynekolo-
gicko-porodnické kliniky, RNDr. Ing. Petr 
Kelbich, Ph.D., vedoucí biomedicínského 
centra, Mgr. Vlasta Čejnová z oddělení 
lékařské genetiky, MUDr. Jiří Masopust, pri-
mář transfuzního oddělení, a MUDr. Daniel 
Adámek z radiodiagnostického oddělení. 

Za Sesterské prezentace ocenění 
získaly Natálie Šubecová a Iva Rejtharová 
z oddělení centrálních operačních sálů 
a sterilizace, Lucie Lippertová a Renata 
Janstová z neurochirurgické kliniky, Pavlína 
Cibulková z dětské chirurgie, Markéta 
Vokounová z kardiologické kliniky a Petra 
Sotnerová z kliniky úrazové chirurgie. 

Podpora vědecké a výzkumné činnosti 
ze strany Ústeckého kraje, představenstva 
a vedení Krajské zdravotní, a. s., umožnila 
vypsat vnitřní grantovou soutěž ve výši 
6 milionů Kč a v nejbližší době další 
3 miliony Kč, což nemá mimo fakultní 
nemocnice obdoby. 

Výroční vědecká konference Krajské 
zdravotní, a. s., se uskuteční v září 2017, 
kdy si také připomeneme 10. výročí vzniku 
společnosti.  pr

  Ceny v kategorii Vědecké a odborné aktivity 
oddělení předal předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (uprostřed).

  Z rukou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele 
Krajské zdravotní, a. s., (vpravo) ceny přebrali nej-
lepší v kategorii Příkladná reprezentace Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem.

  Za Republiková prvenství ceny předal náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák 
(vpravo).

  Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vě-
decké rady Krajské zdravotní, a. s., (vpravo) všechna 
ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzku-
mu za rok 2016 spolupředával. MUDr. Josef Liehne, 
ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., (na snímku uprostřed) celou konfe-
renci moderoval a předal ceny v kategorii Publikace, 
články, mezinárodní přednášková činnost.

  Ocenění za Sesterské prezentace předaly 
primátorka Města Ústí nad Labem Ing. Věra 
Nechybová (vpravo) a Mgr. Markéta Svobodová, 
hlavní sestra Masarykovy nemocnice.
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David Koller zahraje akusticky
Sice je to ještě za dlouho, ale 
i tak by se vyplatilo včas po-
řídit lístky. David Koller totiž 
na podzim vyráží s kapelou 
na divadelní akustické turné. 
Jeden z nejrespektovanějších 
českých muzikantů se vydává 
za fanoušky, než se na sólo-
vé dráze lehce odmlčí kvůli 
závazkům ve znovu probuzené 
skupině Lucie. Koncerty budou 
k sezení. Publikum se v čes-
kých a moravských sálech 
může těšit například z písní 
Chci zas v tobě spát, Gypsy 
Love, Amerika a z dalších 
Kollerových hitů z celé jeho 
hudební kariéry v akustickém 
aranžmá skvělé kapely. Kon-
cert se uskuteční 28. listopadu 
od 19:00 hodin v Krušnohor-

ském divadle. Vstupenky jsou 
již v prodeji v pokladně DK 
a na Ticketportalu.  zt

Salesiáni působí ve 132 zemích 
a v Teplicích už osmnáctým rokem
Salesiánské středisko Štěpána 
Trochty – dům dětí a mládeže 
není Tepličanům neznámé. 
O jeho aktivitách jsme si 
povídali s vedoucí pobočky 
v Trnovanech, Janou Švecovou. 

Co ve vašem středisku v sou-
časné době chystáte, co vás 
nejvíce zaměstnává?
Naše starší mládež připravuje 
soutěže pro veřejnost ke Dni 
dětí, učí se tím větší zodpověd-
nosti. Připravujeme dvě veřej-
né akce pro děti k ukončení 
školního roku, spojené s kon-
certem naší kapely. Chystáme 
tábory – příměstské v našich 
střediscích na Luně a v Proseti-
cích, a další čtyři v přírodě.

Jak vypadá takový běžný pra-
covní den ve vašem zařízení?
Dopoledne se věnujeme před-
školním dětem, připravujeme 
akce, probíhá nutná admini-
strativa. Po obědě začínáme 
doučováním a zájmovými 
kroužky. Odpoledne a večer do 
19:00 je vyhrazen starší mláde-
ži, které pomáháme např. s do-
učováním, hledáním brigád, 
vytvořením životopisu. Zhruba 

jednou za měsíc vyrážíme na 
víkendovou akci.

Jak dlouho už v Teplicích 
fungujete?
Letos jsme slavili 18. výročí 
vzniku střediska v Proseticích. 
Trnovanské středisko jsme 
otevřeli o deset let později. 
Fungujeme dlouhodobě díky 
podpoře Statutárního města 
Teplice, Ústeckého kraje, 
MŠMT, dárců a dobrovolníků.

Máte nějaké akce, na kterých 
se setkáváte s kolegy ze 
zahraničí?
Salesiáni působí ve 132 zemích. 
Já sama jsem jako dobrovol-
ník působila rok u salesiánů 
v Indii, kolega pracoval 3 roky 
v Bulharsku, bývalý ředitel 
Ladislav Nádvorník je teď na 
roční stáži na Slovensku.  dam

Továrna na čokoládu
Co si zajít do Krušnohorského divadla na pohádku? Představení 
o nejslavnější továrně světa, která se otevře čtyřem vyvoleným 
dětem. Za doprovodu podivínského majitele továrny pana Vonky 
je čeká jedno opravdu nevídané odpoledne. Zvítězí pokora nad 
pýchou a chamtivostí? Přijďte se podívat na příběh plný barev, 
akce a humoru! Akce se uskuteční 23. června od 8:30, 10:30 
a 17:30 hodin.  zt

Severočeští tvůrci vystavují 
v Zahradním domě
V Zahradním domě bude od 
31. května přístupná výstava 

Spolku sběratelů a přátel ex 
libris, který slaví výročí 100 
let od svého založení. Na 27 
výstavních panelech bude 
možno zhlédnout 400 kusů ex 
libris od významných grafiků, 
kteří tvořili a tvoří v sever-
ních Čechách. Výtvarná díla 
poskytlo 39 vystavovatelů, 
členů spolku i samotných 
výtvarníků. Galerie Zahradní 
dům je otevřena od úterka do 
neděle, od 11.00 do 17.00 ho-
din. Expozici můžete navštívit 
do 25. června. Vstupné je 
50 korun.  zt

Pivovarské slavnosti tentokrát s Hanou Zagorovou
Tradiční hudební událost roku 
v Ústí nad Labem Pivovarské 
slavnosti se blíží. Letní kino 
tentokrát přivítá Hanu Zago-
rovou, Ewu Farnou, Těžkej Po-
kondr, No Name a další kapely 
na dvou pódiích. 

A který ročník byl zatím, po-
kud jde o návštěvnost, nejpo-
dařenější? Ten před pěti lety, 
kdy byl hlavní hvězdou Tomáš 
Klus. Návštěvnost tehdy pře-
kročila magickou hranici 10 
tisíc lidí. „Doufáme v podob-
nou účast i letos, kdy vrcholem 
slavností bude vystoupení pě-

vecké legendy Hany Zagoro-
vé,“ říká Luboš Machoň z pořa-
datelské agentury DreamPro.

Co všechno čeká návštěvníky 
Pivovarských slavností?
Jedna z největších událostí 
tohoto léta v Ústí po roce 
přivítá všechny milovníky piva 
10. června od 12:00 hodin. 
Návštěvníci se mohou těšit na 
českou legendu Hanu Zagoro-
vou, Ewu Farnou, Těžkej Po-
kondr nebo slovenskou kapelu 
No Name a na další hudební 
lahůdky. Stejně jako v pře-

dešlých letech se letní kino 
rozdělí na dvě hudební stage, 
kdy druhou obsadí regionální 
interpreti a kapely. Pivovarské 
slavnosti jsou pod značkou 

Březňák, ale máme dobrou 
zprávu i pro ty, kteří neholdují 
klasickým značkám. Vychutnat 
si zde budou moci klasická 
piva Heineken, Březňák, Pše-
ničné, Cider a mnohá další.

Kolik litrů piva se na 
slavnostech vypije?
Vloni se na Pivovarských 
slavnostech vypilo 124 sudů piv. 
Z vypitých sudů by se dala po-
stavit věž, která by měřila 65,7 
metru. Byla by vyšší, než Petřín-
ská rozhledna. Doufám, že letos 
tohle číslo pokoříme.  pr

foto: fb hany zagorové

Výtvarníci Jiří Brázda a Vladimír Šavel.
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K Ř Í Ž O V K A Eskymácké přísloví: Nevíš, kdo je tvým... (doplnění v tajence)
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Meeting v C-walku
C-walkeři z Teplic, Ústí nad 
Labem, Děčína i z Prahy přijeli 
do Prosetic. Meeting v C-walku 
Salesiánské středisko Štěpá-
na Trochty pořádalo poprvé. 
Zúčastnilo se ho 6. května 
na čtyřicet mladých, kteří se 
utkali v tanečních battlech. 
Hlavním organizátorem byl 
Patrik Kuričaj alias Demmy. 
Dobrovolník, který s dětmi 
ve středisku trénuje C-walk 
každý týden. Jednotliví sou-
těžící předváděli své taneční 
dovednosti a na jejich základě 
dostávali příslušné C-walkové 

levely. Na prvním místě skon-
čil Marian Hajzler alias Rodo, 
druhý byl Miroslav Gabor alias 
Zámkys a třetí Václav Vu alias 
Voxxy.  Hana Machová, Salesiánské 
středisko Štěpána Trochty – DDM

Jeďte do Hongkongu
Generální konzulát České republiky v Hongkongu získal pří-
ležitost udělit stipendium na týdenní letní školu v Hongkongu 
jednomu středoškolskému studentovi. Letní škola se jmenuje 
Summer School for Effective Leadership: Co-creating Impacts 
through Technology a uskuteční se ve dnech 29. července – 
4. srpna 2017 v Hongkongu. Stipendium by pokrylo školné a uby-
tování. Dopravu, stravu a pojištění by si účastník musel hradit 
sám. Více informací o letní škole naleznete na stránkách 
http://l21.hkfyg.org.hk/ssel/hk/overview.php. 

Máte-li o tuto nabídku zájem, pošlete v termínu do 29. května 
2017 na emailovou adresu czechconsul.hk@gmail.com následují-
cí dva dokumenty:

1) Stručný (1 str.) strukturovaný životopis s důrazem na 
mimoškolní aktivity; 2) Esej v anglickém jazyce na téma „How 
could I personally contribute to making the world a better place“ 
v rozsahu max. 2 normostrany.  Gymnázium Teplice

Sedm medailí přivezla Arkadie z abilympiády v Praze
Už pošestnácté se v pražském Jedličkově 
ústavu sešli chlapci a děvčata se zdravot-
ním postižením z celé republiky, aby se 
utkali v řadě disciplín abilympiády pro 
děti a mládež. Tu pořádá Jedličkův ústav 
a školy spolu s Nadací Jedličkova ústavu 
a Českou abilympijskou asociací. Potřinác-
té se tohoto klání zúčastňuje také soutěžní 
družstvo soukromé speciální školy Arka-
die. A účast to není jenom symbolická, ale 
je vždy korunována úspěchem, pokaždé si 
soutěžící z Arkadie přivezli několik medai-
lí. Letos to byly 3 zlaté, 1 stříbrná a 3 bron-
zové. Po loňském zasvěcení abilympiády 
Karlu IV., dekorovala letos vítěze Marie 

Terezie, od jejíhož narození uplynulo 13. 
května, právě v den, kdy abilympiáda 
probíhala, 300 let. Tepličtí abilympionici 
obsadili 9 z 15 soutěžních disciplín. Sedm 
z nich obsadilo medailová místa, sportovní 
terminologií „stanulo na bedně“ (i když 
v tomto případě kvůli vozíčkářům o vy-
výšené stupně nešlo), zbylých 6 obdrželo 
čestná uznání. Stupeň nejvyšší obsadila 
z mladších žáků Katka Hrstková v malová-
ní na sklo, ze starších pak Julča Drapáková 
ve skládání puzzlí a Fanda Obolecký se 
svým koníkem v disciplíně práce se dře-
vem. Další medaile si rozdělili jen starší 
žáci. Na stříbro dosáhla Natálka Třísková 

se svým dortem a košíčky v disciplíně 
cukrářství. Bronz si vydobyli Kája Havlí-
ček zvládáním her na PC, Nikol Bartošová 
za aranžování květin a Natálka Vernerová 
za podsedák utkaný na kolíkovém stavu. 
Abilympiády jsou důležitou součástí 
přípravy dětí se zdravotním postižením na 
budoucí život, mnohdy přímo na pracovní 
uplatnění. Zručnost, k jejímuž získání 
jsou na těchto akcích motivovány, jim 
později pomůže překonat řadu překážek. 
Samozřejmě má velký význam i posilová-
ní sebevědomí. Dík patří pedagogickým 
pracovníkům, kteří těmto výjezdům věnují 
svůj volný čas.  Josef Hon, Arkadie Teplice
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Stavební společnost AZ SANACE a. s. 
se sídlem v Ústí nad Labem a devatenáctiletou 
tradicí na trhu rozšiřuje svůj kolektiv 
O PROJEKTANTA GEOTECHNICKÝCH 
A DOPRAVNÍCH STAVEB

N A B Í Z Í M E

   Nadstandardní mzdové ohodnocení
   Stabilní pracovní zázemí
   Služební automobil
   Služební počítač a telefon
   Flexibilní pracovní dobu
   Stravenky

P O Ž A D U J E M E

   Vysokoškolské vzdělání v oboru podmínkou
   Praxe v oboru výhodou
   Pracovní nasazení

Více informací na tel. +420 730 545 876 nebo 
emailové adrese: jan.smelik@azsanace.cz

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOKAPACITNÍCH 
KONTEJNERŮ V TEPLICÍCH
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
8.6.–12.6., 13.7.–17.7., 17.8.–21.8., 21.9.–25.9., 
26.10.–30.10., 30.11.–4.12.
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště 
5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 14.8.–17.8., 18.9.–21.9., 
23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 
30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9., 
17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12. 
Krušnohorská  – parkoviště 
12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–
29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
31.5.–3.6., 5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 13.9.–16.9., 
18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Unčínská   21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 
4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
Proboštovská x Táborská 1.6.–5.6., 6.7.–10.7., 
10.8.–14.8., 14.9.–18.9., 19.10.–23.10., 23.11.–
27.11., 28.12.2017–1.1.2018
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 23.6.–
27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 10.11.–
14.11., 15.12.–19.12.
J.Koziny – parkoviště u tří věžáků 20.6.–23.6., 
25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 7.11.–
10.11., 12.12.–15.12.
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 29.6.–3.7., 
3.8.–7.8., 7.9.–11.9., 12.10.–16.10., 16.11.–
20.11., 21.12.–25.12.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–
10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.

Masarykova x Olbrachtova 1.6.–5.6., 6.7.–10.7., 
10.8.–14.8., 14.9.–18.9., 19.10.–23.10., 23.11.–
27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 15.6.–
19.6., 20.7.–24.7., 24.8.–28.8., 28.9.–2.10., 
2.11.–6.11., 7.12.–11.12.
A.Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 7.6.–10.6., 12.7.–15.7., 
16.8.–19.8., 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–
2.12.
A.Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu) 22.6.–26.6., 27.7.–31.7., 
31.8.–4.9., 5.10.–9.10., 9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
A.Staška 1706–9 – na nové parkoviště v zadním 
traktu  1.6.–5.6., 6.7.–10.7., 10.8.–14.8., 14.9.–
18.9., 19.10.–23.10., 23.11.–27.11., 28.12.2017–
1.1.2018
Zemská 1439  8.6.–12.6., 13.7.–17.7., 17.8.–
21.8., 21.9.–25.9., 26.10.–30.10., 30.11.–4.12.
Hlávkova  2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 
15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2017–2.1.2018
Scheinerova  23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 
6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Nedbalova x Fibichova  1.6.–5.6., 6.7.–10.7., 
10.8.–14.8., 14.9.–18.9., 19.10.–23.10., 23.11.–
27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Edisonova 1841–3 na parkovišti 
12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–24.8., 25.9.–
28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Severní x Na Haldách 
8.6.–12.6., 13.7.–17.7., 17.8.–21.8., 21.9.–25.9., 
26.10.–30.10., 30.11.–4.12.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 28.6.–31.6., 2.8.–5.8., 6.9.–9.9., 
11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 20.12.–23.12.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 8.6.–12.6., 13.7.–17.7., 17.8.–
21.8., 21.9.–25.9., 26.10.–30.10., 30.11.–4.12

Skupova x Havlíčkova 
19.6.–22.6., 24.7.–27.7., 28.8.–31.8., 2.10.–
5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Skupova x Thámova 
16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 29.9.–
3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Metelkovo nám. x Fügnerova 
29.6.–3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9., 12.10.–16.10., 
16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob 
na tříděný odpad  1.6.–5.6., 6.7.–10.7., 10.8.–
14.8., 14.9.–18.9., 19.10.–23.10., 23.11.–27.11., 
28.12.2017–1.1.2018
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 27.6.–30.6., 1.8.–4.8., 5.9.–8.9., 10.10.–
13.10., 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem)–na 
parkovišti přes silnici 22.6.–26.6., 27.7.–31.7., 
31.8.–4.9., 5.10.–9.10., 9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
Kosmonautů  11.5.–15.5., 15.6.–19.6., 20.7.–
24.7., 24.8.–28.8., 28.9.–2.10., 2.11.–6.11., 
7.12.–11.12.
Kpt. Jaroše  5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 14.8.–17.8., 
18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
V Závětří 1676 30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9., 
13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–26.12.
Doubravická 1683 
15.6.–19.6., 20.7.–24.7., 24.8.–28.8., 28.9.–
2.10., 2.11.–6.11., 7.12.–11.12.
Raisova 2573 – bok dom 
16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 29.9.–
3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. 
B.Němcové 2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 
15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2017–2.1.2018
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
22.6.–26.6., 27.7.–31.7., 31.8.–4.9., 5.10.–9.10., 
9.11.–13.11., 14.12.–18.12.

J.Hory x U Horského pramene 
23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
J. Hory x Vančurova 
16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 29.9.–
3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
E.Krásnohorské  – u nádoby na sklo 
12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–24.8., 25.9.–
28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka., 
31.5.–3.6., 5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 13.9.–16.9., 
18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Jankovcova u garáží (tabák) 
9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 2.6.–
6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–
24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Potěminova x K. Čapka 
29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–14.9., 
16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Zeyerovo nám. 1300 
19.6.–22.6., 24.7.–27.7., 28.8.–31.8., 2.10.–
5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 2.6.–6.6., 7.7.–
11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 
24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Fučíkova stezka x Foersterova 
16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 29.9.–
3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.
Křičkova x Škroupova 
29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–14.9., 
16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Křížkovského 2508–10 
9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
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P.Holého x Purkyňova 
13.6.–16.6., 18.7.–21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–
29.9., 31.10.–3.11., 5.12.–8.12.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova  21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 
4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 
5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 14.8.–17.8., 18.9.–21.9., 
23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
Tyršova., 28.6.–31.6., 2.8.–5.8., 6.9.–9.9., 
11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 20.12.–23.12. 
Dubská x Brožíkova 
30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9., 13.10.–17.10., 
17.11.–21.11., 22.12.–26.12.
Alejní 2754 – zeleň 
19.6.–22.6., 24.7.–27.7., 28.8.–31.8., 2.10.–
5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Písečná 2990 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–
2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 
21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice 
2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 
20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2017–
2.1.2018
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Hvězdárnou 14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–
26.8., 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12
Stará Mlýnská x Souběžná 
6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Rohová 185 – z boku 
29.6.–3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9., 12.10.–16.10., 
16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 
12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–24.8., 25.9.–
28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.

Svatováclavská x Vladislavova 
29.6.–3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9., 12.10.–16.10., 
16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Novoveská 3090–3 
13.6.–16.6., 18.7.–21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–
29.9., 31.10.–3.11., 5.12.–8.12.
Habrová 3082 30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 
12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Javorová 3025 6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–
18.8., 19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Březová – v zatáčce pod č.p. 2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 
11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 24.10.–
27.10., 28.11.–1.12.
Jugoslávská 1941 30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–
11.8., 12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12.
Francouzská x Varšavská 
6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Ostravská x Bulharská 
20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň 
29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–14.9., 
16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Slovenská 2638  9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–
22.8., 22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
Jugoslávská 2534–5 
21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709–2717 14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 
27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.

Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–
30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 
20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Bílinská – točna MHD 30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–
11.8., 12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12.
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 21.6.–
24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–
11.11., 13.12.–16.12.
Vrázova x Svojsíkova  14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 
23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků  29.5.–1.6., 3.7.–
6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–14.9., 16.10.–19.10., 
20.11.–23.11., 25.12.–28.12.
Libušina 2350 –bok domu  na zeleni  812.6.–
15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–24.8., 25.9.–28.9., 
30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 7.6.–
10.6., 12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–23.9., 
25.10.–28.10., 29.11.–2.12.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 22.6.–26.6., 27.7.–31.7., 31.8.–4.9., 
5.10.–9.10., 9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
Stará Duchcovská 403   30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 
8.8.–11.8., 12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–
24.11., 26.12.–29.12.
Sklářská 223 – 247 14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 
23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
V Břízkách – točna  MHD 31.5.–3.6., 5.7.–8.7., 
9.8.–12.8., 13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 22.11.–
25.11., 27.12.–30.12.
Mostecká 1564 x Ruská  29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 
7.8.–10.8., 11.9.–14.9., 16.10.–19.10., 20.11.–
23.11., 25.12.–28.12.

U Nemocnice 2190 – za garážemi 
12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–24.8., 25.9.–
28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 
19.6.–22.6., 24.7.–27.7., 28.8.–31.8., 2.10.–
5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Litoměřická 5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 14.8.–17.8., 
18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 
5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 14.8.–17.8., 18.9.–21.9., 
23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 
6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Zrenjaninská 297–8 7.6.–10.6., 12.7.–15.7., 
16.8.–19.8., 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–
2.12.
Zrenjaninská 320–1 
20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad  
30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9., 13.10.–17.10., 
17.11.–21.11., 22.12.–26.12

HARMONOGRAM SVOZU BIO NÁDOB
V období březen – listopad bude svoz probíhat 
opět 1x za 14 dní, beze změn – tedy každé 
pondělí v lichém i v sudém kalendářním týdnu. 
Lichý týden 
Termíny svozů (březen 2017 – listopoad 2017) 
ve vaší lokalitě tedy budou: 5. 6., 19. 6., 3. 7., 
17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 
23. 10., 6. 11., 20. 11. 2017
Sudý týden 
Termíny svozů (březen 2017 – listopad 2017) 
ve vaší lokalitě tedy budou: 12. 6., 26. 6., 10. 7., 
24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 
30. 10., 13. 11., 27. 11. 2017

Spirála pomáhá lidem
Máte nějaké životní trápení? Volejte 
nonstop Linku pomoci 475 603 390 nebo 
pište na e-mail: mail@spirala-ul.cz. 
Službu provozuje sdružení Spirála, které 
je zřizovatelem Centra krizové intervence 
a Intervenčního centra.

A s jakými dotazy se pracovníci 
Spirály setkávají?
„Dobrý den, můžu s vámi o něčem chvilku 
mluvit? Po smrti manžela jsem zůstala 
v bytě sama, všechno to na mne padá 
(pláč). Já vím, že dcera hodně pracuje...
ale je mi smutno, brečím, někdy bych snad 
raději nebyla. Víte, starala jsem se o něj, 
on byl nemocný a nemohl na nohy...“
„Linka pomoci je pro některé lidi jediným 
možným kontaktem, ke kterému z počát-
ku najdou odvahu,“ říká Pavla Pejšová, 
vedoucí Linky pomoci. Po telefonu 

nabízíme odbornou pomoc a podporu 
lidem, kteří mají nějaké trápení, stala se 
jim nečekaná událost, prochází náročným 
životním obdobím nebo se cítí osaměle.

Kdo je na druhé straně telefonu?
Zkušení profesionální pracovníci s vysoko-
školským vzděláním, vyškolení v krizové 
intervenci. Díky tomu, že je služba oka-
mžitě dostupná a zachovává anonymitu, 
se na nás může obrátit vlastně kdokoliv. 
Volají nám dospělí, děti, teenageři i lidé 
seniorského věku. Například ve chvílích, 
kdy řeší nějaký problém a neví si rady, jak 
dále postupovat, mají obavy, co přijde, 
trápí se. Hledají někoho, kdo jim pomůže, 
podpoří je, vyslechne je, bude respektovat 
jejich způsob prožívání situace, poskytne 
informace, nabídne jiný úhel pohledu, 
případně nasměruje dále.  zt

Lidé, kteří: • Zažívají potíže kolem dětí, dospívání, výchovy • Mají vztahové problémy 
v práci, ve škole • Řeší partnerské neshody, rozchody, rozvody • Zemřel jim někdo blízký 
• Zažili traumatickou událost • Někdo jim ubližuje • Ztrácí smysl života, mají myšlenky 
na ukončení života • Cítí se osamělí • Mají psychické potíže, které jim komplikují život

K D O  L I N K U  N E J Č A S T Ě J I  K O N T A K T U J E ?

Uzavírka ulice E. Dvořákové
Až do 30. června bude úplně uzavřená ulice E. Dvořákové. Od 1. do 31. července je pak 
plánována částečná uzavírka. Ulice je uzavřena z důvodu provádění stavebních prací. 
Objížďka povede ulicí Míru, Novosedlická, Nákladní, Riegrova a Stanová, obousměrně.

U Z A V Í R K A

Štefan Margita se těší 
na ústecký galakoncert
Operní ikona Štefan Margita, 
který vystupuje na scénách 
nejslavnějších operních domů, 
jako je milánská La Scala, 
londýnská Covent Garden 
nebo newyorská Metropolitní 
opera, zazpívá v Severočeském 
divadle. V Ústí nad Labem 
vystoupí 8. června od 19:00 
hodin se sopranistkou Lenkou 
Graf na galakoncertě pořáda-
ném společností Centropol.

„Vždy se těším na každý kon-
cert. Těším na publikum. A když 
je vyprodáno, je to ten nejkrás-
nější dar, který my zpěváci mů-
žeme dostat,“ odpověděl nedáv-
no na dotaz, zda se na ústecký 
koncert těší, Štefan Margita.

Oba pěvce doprovodí Komorní 
orchestr Národního divadla pod 
vedením dirigenta Marka Štilece 
a Dívčí komorní sbor Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně.

„Jsem velmi šťastná, že naše 
pozvání Štefan Margita přijal, 
a na jeho vystoupení se moc 
těším. Jsem ráda, že lidé z Ústí 
uslyší světového tenora tady 
v Severočeském divadle,“ řekla 
Lenka Graf.

Během galakoncertu zazní  
Když mne stará matka nebo 
Veleť, vtáčku od  Antonína 
Dvořáka, Gershwinova It ain´t 
necessarily so a další. Koncert 
by měla završit skladba An-
dělský chléb – v originále od 
Césara Francka Panis Ange-
licus, kterou společně zazpí-
vá Štefan Margita, Lenka Graf 
a sbor ústecké univerzity.  pr
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